Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості щодо закупівлі
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710
"Про ефективне використання державних коштів"
1. Предмет закупівлі: Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
ДК 021:2015 64210000-1 (Телекомунікаційні послуги, послуги зв'язку).
2. Вид процедури: переговорна процедура.
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-14-005974-c.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Підрозділи Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з
цивільним повітряними суднами (далі по тексту – НБРЦА) розміщуються в
адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 14.
Підключення до послуг телефонного зв’язку установ, організацій та
підприємств, розташованих в адміністративній будівлі за адресою м. Київ, пр.
Перемоги, 14 здійснюється за допомогою єдиної власної мережі телекомунікацій, яка
знаходиться на балансі ДП «Украерорух», за відсутності конкуренції з технічних
причин, надає послуги фіксованого місцевого телефонного зв’язку з можливістю
виходу на мережу міжміського та міжнародного зв’язку усім споживачам.
ДП «Украерорух» забезпечує передачу телеграм AFTN, а також прийом
телеграм, адресованих НБРЦА і, згідно з вимогами нормативних документів
цивільної авіації та ІКАО на телеграфні індекси, які внесені до збірника телеграфних
індексів пунктів, суб'єктів авіаційної діяльності; забезпечує визначений режим роботи
обладнання з дотриманням діючих технічних норм та своєчасно інформує про зміни в
технології роботи; вживає заходи щодо усунення пошкоджень в строки, передбачені
нормативними документами у сфері телекомунікацій.
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України внесено до
реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ за № 2119 та має дозволи
НКРЗІ на використання номерного ресурсу від 27.09.2019 серія НР № 100075 та від
27.09.2019 серія НР № 100076.
Відповідно до частини першої статі 70 Закону України «Про телекомунікації»
номерний ресурс надається оператору телекомунікацій Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для використання
без права передачі іншим особам, крім випадків, визначених цим Законом, та
випадків вторинного розподілу, відповідно до законодавства. Тому забезпечити
надання послуг місцевого, міжміського та міжнародного фіксованого телефонного
зв’язку може виключно Державне підприємство обслуговування повітряного руху
України. Альтернатива вибору іншого оператора для отримання послуг в мережі
авіаційного фіксованого зв’язку AFTN відсутня.
Умовою застосування переговорної процедури закупівлі є абзац четвертий
пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»: «якщо
роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно
певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність
конкуренції з технічних причин».
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної
процедури закупівлі:
- Закон України «Про телекомунікації»;
- Інформація з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ
(https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk);

- Дозвіл НКРЗІ на використання номерного ресурсу від 27.09.2019 серія НР
№100075;
- Дозвіл НКРЗІ на використання номерного ресурсу від 27.09.2019 серія НР
№100076;
- Експертний висновок ПрАТ «Український інститут із проектування і розвитку
інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок» від 04.02.2019 № 10456.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення на телекомунікаційні послуги (послуги зв’язку)
складає 74772,29 грн. (сімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дві грн. 29 коп.) на
2021 рік, який обумовлений середньомісячним обсягом використання послуг за
минулі роки з урахуванням індексу інфляції.
6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:
Розрахунок очікуваної вартості телекомунікаційних послуг (послуг зв’язку) на
2021 рік у сумі 74772,29 грн. (сімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дві грн. 29 коп.)
з урахуванням ПДВ, обумовлений середньомісячним обсягом використання послуг за
минулі роки з урахуванням індексу інфляції.

